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Kolegium Pracownik6w SIuZb SpoIecznych

w Czeladzi

z dnia 14 czerwca 2019 n

WSPraWie

uchwalenia zasad rekrutacji do Kolegium Pracownik6w SpoIecznych w CzeIadzi

na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie § 17 ust. 3 pkt. 3 rozporz申zenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpolecznQj z

dnia 15 wrze§nia 2016r. w sprawie kolegi6w pracownik6w sfuZb spolecznych (Dz. U. z 2016 roku

poz. 1543) w zwiazku z § 6 ust. 6 pkt. 3 Statutu Kolegiun Pracownik6w ShlZb Spolecznych w

Czeladzi.

Rada Programowa

Kolegium Pracownik6w SIuZb SpoIecznych w Cze萱adzi

uchwala

囲

Uchwala sie zasady rekrutaqji do Kolegiun Pracownik6w S批b Spolecznych w Czeladzi・

na rok szkolny 2019/2020.

§2

TreS6 zasad rekruta専do Kolegiun Pracownik6w Sfuzb Spolecznych w Czeladzi na rok szkolny

20 1 9/2020 stanowi za均CZnik do nini匂szQj uchwaly.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem po(彊cia.

Uchwa時po(彊to w g士osowamu JaWnym, PrZy Obecnofoi 7 czfonk6w Rady Programow窃ilofoi雀

g士os6w:

1.za: 7

2. przeciw: 0

3. wstrzyml彊cych si?: O

DYREKTOR
Kolegiu調P「ac○wn)k命w



Załącznik do uchwały nr 04/2019 

Rady Programowej KPSS w Czeladzi 

          z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

ZASADY REKRUTACJI 

DO KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI 

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

1. W roku szkolnym 2019/2020 do Kolegium może zostać przyjętych na I rok nauki w 

zawodzie pracownik socjalny 40-45 słuchaczy w systemie dziennym oraz 40-45 

słuchaczy w systemie zaocznym. 

2. Nabór do Kolegium trwać będzie od dnia 17 czerwca 2019r. do dnia 25 września 

2019r. 

3. Informacja o naborze zostanie ogłoszona przez Dyrektora Kolegium zwanego dalej 

„Dyrektorem” na stronie internetowej Kolegium oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Kolegium w dniu podjęcia uchwały Rady Programowej w sprawie naboru. 

4. Dokumenty kandydatów przyjmowane będą w terminie od 17 czerwca do 25 września 

2019 roku w sekretariacie Kolegium. 

5. Dokumenty, które należy złożyć to: 

-wypełniony kwestionariusz osobowy ( znajdujący się na stronie KPSS Czeladź), 

-świadectwo dojrzałości (do wyboru: oryginał, duplikat, odpis, kopia potwierdzona 

przez pracownika sekretariatu Kolegium lub szkołę ponadgimnazjalną lub notariusza), 

-2 zdjęcia (dowodowe). 

6. Dyrektor będzie prowadził postępowanie rekrutacyjne przy pomocy powołanej przez 

siebie Komisji Rekrutacyjnej. Zasady jej działania określa Dyrektor w Zarządzeniu 

powołującym Komisję. 

7. Wszyscy kandydaci podlegają 2 etapom rekrutacji - przeliczenie ocen uzyskanych na 

świadectwie dojrzałości i ogłoszenie wyników. 

 

 

7.1   Etap 1- przeliczenie na punkty rekrutacyjne – ocen uzyskanych z egzaminu 

        dojrzałości (stara matura) lub z egzaminu maturalnego (nowa matura). 

 

  7.1.1   Dla kandydatów do Kolegium, którzy zdawali egzamin dojrzałości                        

            (starą maturę) punkty rekrutacyjne oblicza się wg  tabeli 1, z dwóch  

                          przedmiotów obowiązkowych zdawanych na egzaminie  

                          dojrzałości w części pisemnej.  

 

                               Tabela 1 zamiana na punktację ocen (stara matura) 

    

ocena punktacja 

celujący 8 

bardzo dobry plus 7 

bardzo dobry 6 

dobry plus 5 

dobry 4 

dostateczny plus 3 

dostateczny 2 

mierny/dopuszczający 1 

 

 7.1.2 W przypadku, gdy wymienione w pkt. 7.1.1 przedmioty były zdawane          

także w formie ustnej punktacja liczona jest wg średniej arytmetycznej 



              7.1.3 Dla kandydatów do Kolegium, którzy zdawali egzamin maturalny (nową  

            maturę) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie  

                        maturalnym w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne 

                          wg tabeli 2  z dwóch przedmiotów obowiązkowych: język polski i język                      

            obcy. 

   

  7.1.4 W przypadku, gdy wymienione w pkt. 7.1.3 przedmioty były zdawane w 

  formie pisemnej i ustnej punktacja liczona jest wg średniej arytmetycznej. 

 

 

 

                              Tabela 2 poziom podstawowy (nowa matura) 

 

wynik procentowy punktacja 

100 – 91 8 

90 – 75 6 

74 - 55 4 

54 - 35 2 

poniżej 35 1 

 

 

                             

  7.2  Etap 2 - ogłoszenie wyników  

 

 

8.  O przyjęciu do Kolegium decyduje suma punktów uzyskana przez kandydatów. Do 

Kolegium zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz spełnili wszystkie wymogi rekrutacyjne.  

9. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odbędzie się dnia 27 września 2019r. 

10. Lista osób przyjętych na poszczególne wydziały zostanie umieszczona na stronie 

www.kpsscz.pl w formie zakodowanej zapewniającej anonimizację danych osobowych. 

11. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia otrzymają pisemną decyzję o 

przyjęciu do Kolegium. 

12. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przyjęcia do Kolegium otrzymają pisemną 

odmowę przyjęcia, od której przysługuje odwołanie do Dyrektora Kolegium w trybie 14 dni 

od daty otrzymania pisma.  

13. Zgodnie z §14 pkt. 7 Statutu Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi w 

przypadku posiadania wolnych miejsc o przyjęciu kandydata poza postępowaniem 

rekrutacyjnym decyduje Dyrektor Kolegium. 

     

 

 

http://www.kpsscz.pl/

